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Synpunkter på länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd för Vallentuna 

kommun (Dnr 511-39872-2012)     

Vallentuna naturskyddsförening har tagit del av förslaget till översyn av områden med utvidgat 

strandskydd och vill framföra följande synpunkter. 

Bakgrunden är att länsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av de områden som 

sedan tidigare fått ett utvidgat strandskydd. Det utvidgade strandskyddet kommer i fortsättningen 

enbart att gälla för de områden som länsstyrelsen fattar beslut om enligt 7 kap. 14 § i miljöbalken i 

dess nya lydelse.  Övriga områden som idag har utvidgat strandskydd kommer då enbart att omfattas 

av det generella strandskyddet på 100 meter. 

Förslaget innebär vissa förändringar beträffande Vallentuna kommun. Flertalet områden som idag 

har utvidgat strandskydd behåller detta men för några sjöar upphävs det utvidgade strandskyddet. 

Generellt är det något svårt att utifrån remissen uppfatta vilka förändringar som görs och vi skulle 

vilja efterlysa en tydligare beskrivning av i vilka områden det utvidgade strandskyddet tas bort och 

med tydligare motiveringar till detta. 

Om vi uppfattat kartmaterialet rätt upphävs det utvidgade strandskyddet i följande områden: 

1. Två områden vid Storsjön vid Lindholmen (Hållsta och Lindholmens gård) 

2. Ett mindre område vid Husaån norr om Karby 

3. Sjön Hoven norr om Garns-Ekskogen 

4. Sjön Sparren norr om Kårsta 

Beträffande Storsjön vid Lindholmen och Husaån vid Karby är det förändringar som görs i mindre 

områden som till största redan är ianspråktagna av bebyggelse. Mot dessa förslag har vi inga 

invändningar. 

Vi är däremot kritiska till att minska strandskyddets omfattning för Hoven och Sparren.  Hoven är en 

sjö med dokumenterat höga limnologiska värden och i stort sett opåverkad av föroreningar. På norra 

sidan av sjön finns barr- och blandskogar med höga naturvärden. Skogsstyrelsen har identifierat två 

nyckelbiotoper och två naturvärdesobjekt i detta område vilket vi anser motivera att ett utvidgat 

strandskydd bibehålls. 

Beträffande sjön Sparren är även den känd för sin höga vattenkvalitet och sjön har ett stort värde för 

det rörliga friluftslivet. Som framgår av kommunens naturkatalog finns också värdefulla 

lövskogsbestånd vid sjöns södra del med förekomst av grova aspar av stor betydelse för den 



 

 

biologiska mångfalden. Detta anser vi också motivera ett bibehållande av det utvidgade 

strandskyddet. 

I övrigt tillstyrker vi bibehållandet av det utvidgade strandskyddet i enlighet med länsstyrelsens 

förslag. Vi vill särskilt framhålla värdet av sjöarna i Tärnanområdet. Utöver de sjöar som omfattas av 

utvidgat strandskydd borde man också överväga att ge samma skydd för Gissjön i västra delen av 

Tärnanområdet. Det är en klarvattensjö med hög vattenkvalitet belägen i en djup sprickdal. 

Nyckelbiotoper finns både på östra och västra sidan, likaså två naturvärdesobjekt vilket borde 

motivera ett utökat strandskydd. 
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